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„Dobosz” 2018, akryl, 80 cm x 60 cm

„Dobosz”

„ Kolorowy, nawiązujący do

patriotycznej pocztówki obraz chłopca
z charakterystycznym wyposażeniem,
w wojskowej czapce z innej historycznie epoki
– staje się w tle ekspozycji wieloznacznym,
uniwersalnym dla nas znakiem.
Wieloznacznym: pamięci i zobowiązania
przez wszystkie tamte /powstańcze i wojenne/
tragiczne zdarzenia – do stałej gotowości”
Jacek Juszczyk
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Jan Wojciech Malik
Ukończył w 1975. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Od 1977. członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Malarz fotorealista od 1973. Maluje realistyczne obrazy i kompozycje malarskie.
Laureat wielu konkursów i festiwali sztuki: nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla Młodego
Twórcy na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1978. i tamże III
nagrodę w 1998. Laureat Srebrnego Medalu i Nagrody Przyjaźni i Pokoju na II-m Biennale
Sztuki Europa-Azja w Ankarze, w Turcji w 1988.
W 2019. przezentował obrazy na wystawach indywidualnych „100. lat Niepodległości
Polski” w galerii Empik Arkadia w Poznaniu oraz „Nigdy więcej wojny” tamże. Malował
obrazy z serii: „W sieci czasu”. Obrazy przedstawił na wystawie indywidualnej „ J.W. Malik
na 100.lat Niepodległości” w Centrum Kultury w Suchym Lesie.
W 2018. uczestniczył w VIII Biennale Sztuki „Kontynuacja 85” w Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu. W 2017/18 miał wystawę indywidualną malarstwa w Galerii Sztuki
Współczesnej Profil w Poznaniu w CK Zamek. Uczestniczy w 6. Międzynarodowym
Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi. Pokazuje obrazy na wystawie „100 obrazów na 100
lecie” w Galerii Omega w Toruniu.
W 2016. prezentował obrazy na 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie. W 2014. nagrody na 43. Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Salon Zimowy
w Muzeum Sztuki w Radomiu i na 13. Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Salon Wielkopolski
w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie.
32 wystawy indywidualne malarstwa w Polsce i udział w ponad 170 wystawach malarstwa
polskiego w Polsce i na świecie: Londyn, Berlin, Praga, Moskwa, Charków, Sofia, Chicago.
Urodzony w Poznaniu w 1951. studiował architekturę wnętrz, grafikę, malarstwo, rzeźbę
na Uniwersytecie Artystycznym /dawniej PWSSP/ w Poznaniu w latach 1969-75. w pracowniach malarzy prof. T.Brzozowskiego i St. Teisseyre’a oraz rzeźbę w pracowni prof. Jana
Berdyszaka. Skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza na Wydziale
Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Był starszym wykładowcą na UAM.
Rzeczoznawca Ministra Kultury RP.
Członek ruchu Ekoart od 1978 r.
Odznaczony medalem: Zasłużony Obywatel Miasta Poznania.
Prace malarskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie, Wielkopolskim
Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Centrum Kultury Gminy Suchy Las, wielu kolekcjach
miejskich i prywatnych oraz w zbiorach Watykanu.

www.malik.art.pl

jwmalik@poczta.onet.pl
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„Pola i krzyż” 2019, akryl, 65 cm x 90 cm

„Galaktyka” 1980, akryl, 65 cm x 205 cm
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„NN Tannenberg” 2018, akryl, 80 cm x 60 cm

fragment wystawy „Jan Wojciech Malik na 100. Niepodległości” w Centrum Kultury
Gminy Suchy Las 11.11.2019
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„Demon wojny # 1” 2019, akryl, 20 cm x 30 cm

„NN Ypres 1914” 2018, akryl, 80 cm x 60 cm
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„NN Verdun 1916” 2018, akryl, 80 cm x 60 cm

„Demon wojny #2”
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„Demon wojny #3”

„NN Wilanów 1920” 2018, akryl , 80 cm x 60 cm
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„Powstaniec Wielkopolski 1919” 2018, akryl, 60 cm x 80 cm

„Demon wojny #4”
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„Demon wojny #5”

„Siostra Czerwonego Krzyża 1918” 2018, akryl, 60 cm x 80 cm
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„Demony wojny 1939” 2019, akryl, 80 cm x 60 cm

Pytacie o „demona wojny”? W 1918. był gefrajtrem. Później wodzem. Tak,
to ten którego imię pierwszą literą alfabetu, nazwisko ósmą. Nikt nie powinien
go wymieniać i pokazywać. Największy zbrodniarz w XX wieku. Demon
zagłady zginął 30.04.1945, a jego imperium pokonane 8.05.1945.
I w takiej nierozpoznawalnej formie go namalowałem, jako ostrzeżenie, że
nie należy budzić demonów...
Jan Wojciech.Malik
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„Widok z ogrodu Dziadków w 1939.” 2019, akryl, 65 cm x 90 cm

„ Dziadek Jan Malik w 1914. i w 1919.” 2018, akryl, 60 cm x 80 cm, dyptyk
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W 1979 r. w Ogólnopolskim Konkursie z okazji 60. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w
Poznaniu artysta malarz J.W.Malik zaprezentował obraz "Byliśmy,
Jesteśmy, Będziemy" o wymiarach 100 cm x 300 cm. Otrzymał nagrodę
w tym konkursie. Obraz zakupiony przez organizatorów zaginął.
Wystawa w styczniu 2019 "Obrazy na 100 lecie Niepodległości"
w EMPIKU ARKADIA w Poznaniu nawiązuje tematyką do tamtego
konkursu nt. Powstania Wielkopolskiego. O Święcie Niepodległości
“za komuny’ nie można było mówić. Minęło 100 lat od odzyskania
niepodległości przez Polskę. Jan Wojciech Malik chce wpisać się
dziełami w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Wystawa w Empiku przy ul.Franciszka Ratajczaka /pierwszej ofiary
powstania/, przy pl. Wolności, gdzie Powstańcy Wielkopolscy /wśród
nich Jan Malik, dziadek J.W.Malika/ ślubowali wierność Polsce
/miejsce uwiecznione pomnikiem - płytą/, gdzie Jan Ignacy Paderewski
wezwał z balkonu Hotelu Bazar Wielkopolan do walki o odzyskanie
niepodległości jest hołdem dla polskich bohaterów.
Jan Wojciech Malik /z ulotki do wystawy/
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„Zwycięstwo 1918/19” 2018, akryl, 110 cm x 140 cm
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„Memento” 1999, akryl, olej, 38 cm x 46 cm x 4 obrazy
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„Szli przez Trzcinicę” 2018, akryl, 65 cm x 90 cm

„...szli przez wieś chłopi z żonami
do kościoła, szli silni i hardzi.
Twardzi w boju, w pracy na roli.
To oni wywalczyli wolnym
ten kawałek Polski na krańcu
południowej Wielkopolski w 1918.”
Jan Wojciech Malik
fragment wiersza
„Trzcinica jako polska ziemia”
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„Demon wojny # 8 .1” 2019, akryl, 60 cm x 80 cm

„Demon #5”
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„Pokonani 1920.” 2018, akryl, 110 cm x 140 cm
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„Demon wojny # 8.2” 2019, akryl, 60 cm x 80 cm

„Demon # 1”
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„Demon # 1. 2”

„Demon wojny # 8. 3”
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„Demon wojny # 8. 4” 2019, akryl, 60 cm x 80 cm

„Demon wojny 1939” fragment wystawy „Nigdy więcej”, Empik Arkadia Poznań
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„Nierówna walka 1939” 2019, akryl, 95 cm x 110 cm
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Jacek Juszczyk
Wokół roku 1939
W 80. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Jan Wojciech Malik, o ile
wiem jako jedyny poznański artysta przedstawił w Empik-u w Arkadii na
pl.Wolności wystawę zatytułowana „NIGDY WIĘCEJ !” Jest to kontynuacja
programu malarskiego i poetyckiego autora /„W sieci czasu”/, tym razem
złożona z kilkunastu obrazów pojedynczych, na ogół o dużych rozmiarach, lub
w formie poliptycznych cykli.
Pierwszy rzut oka na ekspozycję wydobywa z niej dominujące barwy
szarości, czerni, bieli i czerwieni. Nad zasnutym chmurami niebem unoszą się
jak klucze przelatujących ptaków flagi w narodowych barwach - proporce zdjęte
z ułańskich lanc. Ciemno-szaro-czarna ziemia usłana jest już zniekształconymi,
wybielonymi kośćmi, tu i ówdzie zachowującymi kształt czaszek kontrastujących z ostrą czerwienią barwy skrzepłej krwi, często wtapiające się swą już
skruszoną strukturą w grudy zrytej ziemi. Zarys dłoni dotyka gładzi kopuły
skamieniałej głowy gestem wiecznego pożegnania. Bryły hełmów złożonych
obok siebie układają się jak w motywie martwej natury, lecz to konwencjonalne
określenie motywu malarskiego ma tu dalekie znaczenie od technicznego
pojęcia. Z podłoża – pola, na którym je ułożono przenika w stronę widza
powiew o zapachu śmierci. Przenikliwie wilgotny, nie dający się odgarnąć z
twarzy patrzącego.
Trzy karabiny trzech różnych armii zwieńczone trzema hełmami wbite
bagnetami w glebę tworzą symboliczny znak – tragiczne logo przestrogi. Tytuł
tego obrazu „Równi wobec śmierci” jest syntezą dramatu dziejowego,
ponadnarodowego.
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Jednakże los naszych żołnierzy, poległych w tamtych i wielu innych
dniach, miesiącach i latach, odzywa się echem tak nam znanych słów i zdań,
tytułów innych dzieł autora: „Nierówna walka 1939”, „Pokonani”,” Rozdziobią
nas” i wśród innych – „Dobosz”. Kolorowy, nawiązujący do patriotycznej
pocztówki obraz chłopca z charakterystycznym wyposażeniem, w wojskowej
czapce z innej historycznie epoki – staje się w tle ekspozycji wieloznacznym,
uniwersalnym dla nas znakiem. Wieloznacznym: pamięci i zobowiązania przez
wszystkie tamte tragiczne zdarzenia – do stałej gotowości.
J.W. Malik dołączył do swej wstrząsająco wyciszonej, refleksyjnej, lecz
przez to tak bardzo ekspresyjnej, poruszającej struny naszej wrażliwości
prezentacji, cztery rozbudowane wiersze – jak elegie. Oto wyimki z ostatniej z
nich:
„Dziękuję za minutę ciszy,
Za milczenie.
(…)
Myślę, że w ciszy jest pamięć,
Przestroga i dbałość
O tych co za nas odeszli
Do bram otwartego nieba”.

Prof. Dr hab.Jacek Juszczyk
Krytyk sztuki od 1970,
autor wielu książek i artykułów o sztuce.
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„Równi wobec śmierci” 2019, akryl, 95 cm x 140 cm
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„Cisza po wojnie” 2019, akry,l 95 cm x 140 cm

Dziękuję za minutę
Dziękuję za minutę
ciszy,
za milczenie
jako poświęcenie.
Za wskazanie
na cierpienie
tych co odeszli
w huku wybuchów,
w trzasku kości,
w trwodze o swoich
bliskich.

Milczę w grupie,
tych co przeżyli trwogę
i strach na drodze
życia
w pokoju i wojnie.
W ciszy przestroga,
dbałość o pamięć,
o tych co za nas
odeszli do bram
otwartego nieba.

Jan Wojciech Malik 2018
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„Zima 1981. Rozdziobią nas...” 2018, akryl, 65 cm x 90 cm
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„Obywatel PRL-u” 2019, akryl, 65 cm x 55 cm

„Obywatelka 1991” 2019, akryl, 65 cm x 55cm
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„Obywatel 2018” 2019, akryl, 65 cm x 55 cm

„Obywatelka 2019” 2019, akryl, 65 cm x 55 cm
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„ Drzewo pamięci w Trzcinicy Wlkp.” 2018 akryl 65 cm x 95 cm

Namalowałem
Namalowałem obrazy
z kolorem
białym i czerwonym.
Nie trwało to długo
Farby w tubkach
Pędzle czyste
Płótno szare
zagruntowane
do malowania
gotowe.
Nie mieszam tych farb.
Maluję wszystkimi
kolorami
ojczyzny pejzaże.

Wiem: białe jest białe,
czerwone zawsze czerwone.
Takie zestawienie możliwe
w naszej Polsce,
tylko z nią się kojarzy.
Przez wieki
biel z czerwienią prowadzą
nas do walki
o ojczyznę wolną.
Historia walki
na płótnach
Grottgera, Matejki,
Malczewskiego, Kossaków.
Moich.
Jan Wojciech Malik
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Wystawy:
„100. lat odzyskania Niepodległości” 01.2019 EMPIK Galeria Arkadia
Poznań
„Nigdy więcej” 2.09.2019 EMPIK Galeria Arkadia Poznań
„Trzcinica 100. Niepodległości. Strażacy OSP 90. lat powstania”
Trzcinica 26.10.2019 Sala OSP
„Jan Wojciech Malik na 100.lat Niepodległości” Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy Suchy Las 11.11.2019

Katalog nie obejmuje wszystkich obrazów z w/w wystaw.

DOFINANSOWANO ze środków Związku Polskich Artystów
Plastyków w Polsce w ramach Funduszu Wspierania i Promowania
Twórczości Polskich Artystów Plastyków

Projekt i skład Jan Wojciech Malik 2019
Wydawnictwo Jan W. Malik 2019

Fotografie obrazów z archiwum Jana W. Malika
Prawa autorskie do obrazów i tekstów zastrzeżone
Jan W. Malik 2019
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